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Lapkričio mėn. atlikta ugdytinių tėvų apklausa „Kauno l-d „Spragtukas“ 2020 m. veiklos įvertinimas“. 

Dalyvavo: 41 respondentų (ugdytinių tėvų). 

Kiekvienais mokslo metais, šių apklausų rezultatai pristatomi Įstaigos tarybos posėdžiuose (gruodžio mėn.). 

Šiemet, esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje, rezultatų apžvalgą pateikiame įstaigos leidinyje „Pokyčiai, 

inovacijos, įžvalgos“. Tokiu būdu tikimės, kad informacija pasieks daugiau ugdytinių tėvelių, kurie domisi 

mūsų įstaigos veikla.  

Ugdytinių tėvų įvertinimo rezultatai: 

Eil. 

Nr. 

Vertinimo kriterijus 2020 m. rezultatas 

1. Tėvelių aktyvumas pagal vaikų grupes: „Ežiukų“ 12,2 % 

„Drakoniukų“   9,8 % 

„Ančiukų“  14,6 % 

„Boružėlių“  24,4 % 

„Nykštukų“  19,5 % 

„Pelėdžiukų“  19,5 % 

2. Vaiko savijauta įstaigoje 89 % 

3. Vaiko ugdymosi pasiekimų kokybė 86,5 % 

4. Vaiko ugdymo(si) kokybė 88 % 

5. Tėvų aktyvumas ugdymo procese 80 % 

6. Mokytojų dėmesys tėvų pasiūlymams 63,5 % (10 tėvų neturėjo nuomonės) 

7. Pedagogų darbo kokybė: „Ežiukų“ 100 % 

„Drakoniukų“  96 % 

„Ančiukų“  96 % 

„Boružėlių“  100 % 

„Nykštukų“  100 % 

„Pelėdžiukų“  87,5 % 

8. Vaiko veiklos erdvių kokybė: Grupėje 78,5 % 

Kieme 74 % 

9. Darbuotojų darbiniai santykiai 78,5 % (4 tėvai neturėjo nuomonės) 

10. Daugiausiai tėveliai apie įstaigos 

finansinę situaciją sužino iš: 

Įstaigos Tarybos 

narių 

20,9 % 

Įstaigos svetainės 

www.spragtukas.lt 

11,6 % 

Nesidomi-pasitiki 46,5 % 

11. Įstaigoje įgyvendintų veiklos pokyčių kokybė 56 % (13 tėvelių nieko nežino apie 

pokyčius) 

 

 

 Finansai: 2021 m. didesnį finansavimą skirti: darbuotojų kompetencijai (28,9 %) ir vaiko kiemo aplinkai 

(26,3 %). 

 Ugdymo aplinka: Kiemo žaidimų aikšteles papildyti priemonėmis, interaktyvesnių erdvių. Daugiau 

priemonių vaikų grupėse. 

 Ugdymo procesas: Keisti konservatyvų požiūrį į ugdymą. Domėtis A.Landsbergienės įrašais. Daugiau 

dėmesio skaitymui ir rašymui paruošiamojoje grupėje. 

 Bendradarbiavimas: Stiprinti komunikaciją tarp tėvų ir pedagogų. Turėti sanitarinių dienų (bent katą per 

kelis mėnesius), kad tėvai pasiimtų vaikus iki pietų ir kolektyvas galėtų turėti veiklas tarpusavyje. 

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮVERTINIMAI 

 

TĖVELIŲ PASIŪLYMAI: 

http://www.spragtukas.lt/


 Įstaigos aplinka: Gražesnių indų. Vaikų grupių atnaujinimo, renovacijos, remonto koridoriuje ir laiptinėse, 

kabinetuose. 

Ačiū tėveliams, už įžvalgas, įvertinimus ir patarimus! 

Kiekvieno Jūsų nuomonė svarbi, nes ji padeda tikslingiau išsikelti  

2021 m įstaigos veiklos prioritetus. 

 

 Ačiū grupės auklėtojui Mariui ir auklėtojo padėjėjai Ramutei už rūpestį, globą, už įdomias, kūrybiškas 

veiklas. Taip pat visam darželio kolektyvui – Ačiū. 

 Noriu padėkoti auklėtojoms Daliai ir ypač Sanidai už kūrybiškas veiklas. Norą keliauti su vaikas į įvairias 

veiklas, nors dabar tai sustojo dėl karantino. 

 Dėkoju visam darželio personalui už pastangas ugdyti ir rūpintis mūsų vaikais. Ačiū ! 

 Mariui, už puikų ir įdomesnį ugdymą, taip pat Linai, kuri noriai pavaduoja auklėtoją. Ačiū ir kitiems, kurie 

kas rytą visus mus pasitinka su šypsenomis. 

 Noriu padėkoti auklėtojai Ingridai, Mariui, muzikos mokytojai Astai ir logopedei, taip pat virėjoms. 

 Norėčiau padėkoti visam kolektyvui, suprasti vienas kito skirtenybes ir vienas kitą palaikyti. Ypač dėkoju 

už atsidavimą ir nepaliaujamas idėjas Mariui, už begalinę meilę rūpestį vaikais Ramutei, muzikei Astai už 

jos šiltumą ir kūrybiškumą, Linutei už niekada neišnykstančią šypseną veide. Direktorei Astai linkiu 

išlaikyti esamą kolektyvą ir susidoroti su visais biurokratiniais rūpesčiais, gaunant finansų veiklai. Taip pat 

dėkoju Valytei ir jos komandai už skanų darželio maistą!!! 

 Esu dėkinga visam personalui. Jaučiu šiltą bendravimą. Tikiuosi, jis šiltas lieka ir tėveliams užvėrus 

darželio duris :) Jei išskiriant, kas daro įspūdį, tai Mariaus ekstra žingsnis - jis kas savaitę pasidalina 

nuotraukomis / įrašais apie tai, ką įdomaus veikė vaikai / su vaikais. Labai įdomu! 

 Norėtume padėkoti Nykštukų Ingridai už kantrybę ir meilę begalinę. 

 Auklėtojoms už rūpestį ir atsakomybės požiūrį ugdant vaikus. 

 Dėkojame už labai gerą ugdymą. 

 Norėčiau padėkoti auklėtojai Hanai, Agnei ir auklytei už intuityvų pojūtį bendravime su vaikais, už gerą 

atmosferą kuriamą grupėje, už vaikų emocijas, nežalojantį bendravimą su vaikais. 

 Didelis ačiū visai darželio pedagogų bendruomenei.  

 Esu dėkinga grupės auklėtojoms Dalei ir Sanidai bei šeimininkutei Vidai už jų visapusišką darbą. Kai 

vaikas, grįžęs namo, mini auklėtojų vardus iš geros pusės- geras ženklas. :) Pasak vaiko: Vida- padeda, 

Dalė- moko, su Sanida daro visokius darbelius. 

 Labai dėkoju auklėtojoms, Rasai ir Dalei už meilę vaikams! 

 Dėkoju administracijai ir grupės pedagogam visam personalui. 

 Dėkojam Kristinai už individualų dėmesį vaikui ir už mokėjimą įsiklausyti ir paskatinti. 

 Dėkoju auklėtojoms už kantrybę, supratimą. 

 Nuostabiai auklėtojai už šaunų darbą ir visam darželio kolektyvui. Labai geri darbuotojai ir labai geros 

sąlygos vaikams. 

 Didelis ačiū Hanai, Agnei ir Reginai už rūpestį vaikų. 

 Padėkoti už kantrų darbą su mūsų vaikais. Tikrai daug energijos ir kantrybės tas reikalauja, o atlygis už tai 

tikrai mažas. 

 Tikrai džiaugiamės tiek auklytėmis, tiek pačiu darželiu. Visi darbuotojai draugiški, ypač rytais kai 

atvedame mažiuką. Labai esame patenkinti. 

 Auklėtojai Rasai už šiltą bendravimą su vaikais, vaikų bendrystę, įgūdžių lavinimą. 

 Auklėtojoms, švietimo pagalbos vaikui specialistams, visam darželio kolektyvui dėkojame už nuoširdų 

vaikų ugdymą, meilę jiems, kuriamą teigiamą santykį su kiekviena vaiko šeima. Sėkmės, sveikatos ir 

kantrybės iššūkių kupiname darbe! 

 Padėka visam personalui. Darželis yra jaukus ir inovatyvus. 

 Ačiū už jūsų pastangas ir nuoširdų darbą, kiekvieną kartą džiuginate savo entuziazmu ir inovatyvumu ;) 

Sėkmės! 

 

Ačiū tėveliams, už individualius pedagogų ir kitų darbuotojų veiklos įvertinimus! 

Jūsų įvertinimai leidžia mums pasitikrinti: ar teisinga kryptimi dirbame, ar 

atliepiame Jūsų vaikų poreikius...  

TĖVELIŲ PADĖKOS:  


